Levegő-víz hőszivattyú
Belaria®, UltraSource® B

Környezeti energiák gazdaságos és ökológiai hasznosítása —
új építésű házakhoz és régebbi házak felújításához

Belaria® — az innováció forrása a természet
A Belaria® levegő-víz hőszivattyú a környezetünkben jelenlévő (ingyen) energiát nagy hatékonysággal
hasznosítja fűtéshez és melegvíz-készítéshez, jelentős ár-/érték arányt kínálva.
Bármely alkalmazási területen ütős megoldást kínálunk, még az átépítések területén is.
Ahol a rendszerkövetelmények megkívánják a magas, 60 °C feletti hőmérsékletet, és a hagyományos
levegő-víz hőszivattyúk saját határaikba ütköznek, ott a Hoval olyan opciót kínál, amely kimagasló
fűtőteljesítményével és hatékonysági értékeivel igazán meggyőző.

A levegő, a föld és a víz energiaforrásként szolgál a hőszivat�tyúk számára. Ezen energiaforrások azonos technológiával
történő felhasználása volt a cél
a hőszivattyúk generációiának
fejlesztésében.

Rendszerben erős

Hoval TopTronic ®E
rendszerszabályozó

A Belaria® hőszivattyú erőssége
más Hoval berendezésekkel történő kombinációban rejlik, és a
Hoval TopTronic ® E rendszerszabályozóval központilag vezérelve
mutatkozik meg igazán.

Hoval
szolárrendszer

Hoval
lakásszellőztető

Hoval
HMV-tárolók

Hoval energiapuffertároló

Hőszivattyús
HMV-termelő

Hoval kondenzációs
gáz- és olajkazánok

Belaria® levegő/ víz hőszivattyú

szabályozással

Belaria® SRM
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UltraSource B comfort C
Split kivitelű, modulált hőszivattyú
fűtésre, hűtésre és HMV- előállításra

Belaria® eco
Monoblokk hőszivattyú
fűtésre, hűtésre és
HMV-előállításra,
R32-es hűtőközeggel.

Belaria® pro
Monoblokk hőszivattyú
fűtésre, hűtésre és
HMV-előállításra,
propán hűtőközeggel.

szabályozással

Belaria® twin A, twin AR
Kompakt rendszer beltéri és
kültéri felállításra, 2-fokozatú
monoblokk kivitelben.
szabályozással

szabályozással

Belaria® twin I, twin IR
Kompakt rendszer beltéri és
kültéri felállításra, 2-fokozatú
fűtőteljesítménnyel.

Belaria ® dual AR
2-fokozatú hőszivattyú monoblokk
kivitelben, 2 db elkülönített hűtőkörrel,
felújításokhoz és új épületekhez.

Belaria® levegő-víz hőszivattyú előnyeiről röviden

Okos — kellemes szobahőmérséklet még változó időjárás esetén is

Környezetbarát

Gazdaságos

Felelősséget vállalni az energiáért és a környezetért,
ugyanakkor kényelmesen élni: ez működik — még kön�nyebb, mint eddig valaha!
Az új generációs Hoval kazánokkal és hőszivattyúkkal
kevesebb energiát fogyaszt, így csökkenti ökológiai lábnyomát.

A Hoval kazánok és hőszivattyúk új generációja rendkívül
hatékony.
Energiaszámlája csökken. Függetlenül attól, hogy kazánja
vagy hőszivattyúja van: megmutatja Önnek a teljesítményt
és hatékonyságot valós időben és hosszabb időszakban.

Megbízható

Okos

Számíthat ránk. A Hoval kazánok és hőszivattyúk új generációja automatikusan tájékoztatja Önt és bennünket, ha
karbantartásra vagy javításra van szükség.
Egy Hoval szervizpartner mindig a közelben van. Ezt világszerte több mint 500.000 elégedett ügyfél tudja megerősíteni.
Referenciáink magukért beszélnek.

Hoval-fűtése az aktuális időjárás előrejelzést használja —
így háza reggel kellemes meleg, miközben kint hűvös az
idő, és a felmelegedett délutáni időszakban a fűtési teljesítménye automatikusan csökken.
A fűtést az okostelefonon keresztül is szabályozhatja, és
beállíthatja napi vagy heti ütemezésre. Igy szintén energiát
takaríthat meg.

TopTronic® E rendszerszabályozó — egy új generáció

A fűtés távkezelése útközben

Egyszerű kezelés a lakótérben

Hoval Desk — a költségek ellenőrzés alatt

Automatikus karbantartás-kijelzés

Belaria® — a legmagasabb hatékonyság
jelentős áram-megtakarítást jelent

A hőszivattyú elve:
fűtési energia a szabad
környezeti energiából*

A Belaria® levegő/víz hőszivattyú különösen gazdaságosan üzemel, amit a
készülékek magas COP-teljesítmény
értékei támasztanak alá.
A COP-értékek megmutatják a fűtési teljesítmény viszonyát a befektetett
villamos energiához képest. Minél magasabb ez az érték, annál gazdaságosabban dolgozik a készülék. Hőszivattyúink COP-értékeit egy független
vizsgálóközpont igazolja.

Elpárologtatás
a környezet
energiájával

Kompresszió
Kondenzálás

A Belaria® levegő/víz hőszivattyú a kör
nyezetünkben jelenlévő levegő energi
áját felhasználja, abból hőenergiát termel az egész ház számára:
1 kW villamos energia felhasználásával
akár 5 kW hőenergia is termelődik.

Kompresszor
nyomásemelés
villamos segédenergiával

Elpárologtatás

Hosszan tartó hőkomfort

Kondenzátor
fűtési
hőenergia

Expanzió

A hőszivattyúk 4-fokozatú körfolyamatban termelik a hőt a szabad környezeti energiából:
1. A hőszivattyú hűtőközegét elpárologtatják. Ennek óriási energiaigényét a környezet
(levegő, föld, víz) energiájával nyerik.
2. A hűtőközeg-gőz a kompresszorban történő sűrítéssel magasabb hőmérsékletre emelkedik. A kompresszor meghajtómotorját villamos áram működteti..
3. A felhevített hűtőközeg kondenzálódik (cseppfolyósodik) és hőenergiaként adja át a
benne tárolt energiát (kb. 75% „párolgási energia” + 25% meghajtóenergia) a fűtési
rendszernek.
4. A körfolyamat újra indul.
A példa 4-es COP értékre utal, azaz 1-rész (25%) villamosenergia 4-rész (100%) fűtési energiát generál.

Megbízható hőellátás
nagy mínuszoknál is

Hivatalos minőség

European Quality Label
for Heat Pumps

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

A Belaria® levegő/víz hőszivattyúval a
külső levegő energiája kb. -20 °C-os
hőmérsékletig hasznosítható.
Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál alacsonyabb a hőszivattyú fűtési
teljesítménye. Ennél fogva a levegő/víz
hőszivattyúkat bizonyos esetekben
kiegészítő fűtéssel látnak el, így zord
hőmérsékleti viszonyok esetén is lefedésre kerülnek a hőigénycsúcsok.

A Belaria® levegő/víz hőszivattyúk megkapták a nemzetközi minőségi hőszi
vattyú kitüntetést.
Ez a hivatalos elismerés garantálja
az energetikai hatékonyságot, a magas
minőséget, a megbízhatóságot és a teljes körű szervizszolgálatot.

Tökéletes megoldás minden
alkalmazási tartományhoz
A fosszilis energiáról mindig megéri áttérni az előremutató technológiával rendelkező hőszivattyúk alkalmazására.
Akár új építésről, teljes felújításról vagy
költséghatékony kazáncseréről van
szó, a Belaria®-program minden igényt
kielégít és számos, testre szabott megoldást kínál finom átmenetekkel kialakított Hoval Belaria® sorozatával.

Még nagyobb
komfort az
opcionális hűtési funkcióval
Hoval levegő/víz hőszivattyú nyáron
a helyiség levegőjének aktív hűtésére
használható.
Ezt a kibővített kényelmi funkciót a
Belaria® SRM, Belaria® compact SRM,
a Belaria® twin IR és a Belaria® twin
AR típusú készülékekbe beépítettük.

Alacsony zaj és
suttogó üzemmód
A ventilátor kiváló kitűnő hangszigetelése és a fordulatszám-szabályozott
működése miatt a Belaria® levegő/víz
hőszivattyúk különösen csendesek.
Az aktivált „suttogó” üzemmóddal
pedig a zajszint tovább csökkent.

Belaria® a gyakorlatban —
ugyanolyan sokoldalú, mint a követelmények
Fűtéskorszerűsítés nagyobb családi házban

Fűtéskorszerűsítés a legkisebb térben

Kültérre állított Belaria ® twin A

Beltérbe állított Belaria® compact IR

A meglévő olajfűtést egy kültérre felállított Belaria® twin A
(17) váltotta fel. Az olajkazánok és az olajtartályok eltávolításának köszönhetően az egykori kazánházat továbbra is
használhatják.

Kompakt méreteivel, beépített technikai tárolójával és rugalmas levegő-kifúvással a Belaria® compact IR ideális választás felújításhoz.

A környezetbarát energiára való áttéréssel jelentősen csökkenthetők a fűtés és a HMV-előállítás energiaköltségei is.

Fűtéskorszerűsítés beltérbe telepített
Belaria® compact IR hőszivattyúval.

Fűtéskorszerűsítés kültérre állított Belaria® twin A (17) hőszivattyúval

Új épületben a legnagyobb hatékonysággal
Belaria ® SRM és Hoval HomeVent ® kombinációja
egy egészséges és kellemes beltéri klímához

Helytakarékos és csendes

A hőszivattyú ideálisan kombinálható a comfort szellőztető
rendszerrel. A környezetbarát módon kinyert hő a szellőztetés során nem vész el, a Hoval HomeVent páratartalomvisszanyerése pedig biztosítja a folyamatosan kellemes
beltéri klímát. A fűtéshez fontos minden egység megtalálható a hőszivattyú különösen kompakt beltéri egységében.
A kiterjedt működés ellenére ez a rendszer a legkisebb
helyiségekbe is elhelyezhető, helymegtakarítás céjából
pedig a készülék falra szerelhető.
A fordulatszám-szabályozott kompresszornak és a ventilátornak köszönhetően a külső hőmérséklet függvényében a
szükséges fűtési teljesítmény a lehető legalacsonyabb
energiabevitel mellett jön létre. A szabályozás biztosítja,
hogy a Hoval Belaria® hőszivattyú többnyire részleges terhelési tartományban működjön. Ez egyrészt növeli a hatékonyságot (teljesítmény-együttható), másrészt csökkenti a
zajkibocsátást. A fűtési teljesítmény nagy szabályozási tartománya miatt (30-100%) optimális mennyiségű HMV-elő
állítás is megoldott.

Komfortos helyiségklíma családi házban a Hoval rendszermegoldásának
köszönhetően fűtésre, a HMV-készítésre és szellőztetésre.

Beltéri felállításra — split-rendszerű,
fordulatszám szabályozással
Belaria® SRM / compact SRM (4-8)
Belaria® SRM
A kompakt beltéri egység tartalmazza
az összes fontos egységet, valamint
helytakarékosan, könnyen és gyorsan a
falra szerelhető.

Belaria SRM
beltéri egysége
®

Belaria® compact SRM
egy beépített nemesacél HMV-termelőt
is tartalmaz.
szabályozással

Belaria® compact SRM
beltéri egysége

Kültéri egység

UltraSource® B comfort (8-17) /
compact C (8, 11/200)
UltraSource® B compact C
beltéri egysége

A hőszivattyús rendszermodul egy új
szabvány a hőszivattyús rendszerek
tervezésében és megvalósításában,
új épületeknél és felújításoknál.
Csendes és alacsony fogyasztású
kültéri egység
A kültéri egység elvonja a környezet hőenergiáját. A modulált, fordulatszám-sza
bályozott kompresszornak és ventilátornak
köszönhetően a mindenkor szükséges hőt
termeli, ami javítja a hatásfokot és egyidejűleg alacsony zajszintű működést biztosít.

• Legjobb hatékonysági érték
a teljesítményillesztés révén
• Alacsony zajszint a fordulatszám		 szabá lyozott kompresszornak és
		 ventilátornak köszönhetően
• Beépített HMV-termelővel
		 (Belaria® compact SRM,és az
		 UltraSource® B compact)

UltraSource® B comfort C
beltéri egysége

• Hűtési funkció
• Kimagasló hatásfok még magas
		 fűtési hőmérsékleteken is
• Helytakarékos: kompakt építési mód

UltraSource® B
Karcsú kialakításának köszönhetően
rendkívül kevés helyet igényel. Csatlakozásai révén sarokba is állítható.

Kültéri egység

UltraSource® B compact C
Egy beépített, 200 literes HMV-termelőt
is tartalmaz.

Beltéri felállításra — kompakt kivitel

Belaria® twin I / twin IR (15-30)
2 teljesítményfokozattal a legnagyobb hatékonyságért
Lemez/műanyag ház profilkerettel
a robusztus kialakítás biztosítja a beltér
hőszigetelését a legjobb hang- és hőszigetelés érdekében.

Nagy felületű elpárologtató
alacsony nyomásveszteséggel

Fordulatszám-szabályozott
radiálventilátor
nagyon halk és hatékony
Levegőkifűvás a bal vagy a jobb
oldalon
szabadon választható
2 db Scroll-kompresszor
magas hatékonyságért és a vibrációmentes üzemért

Hűtőkör
elektronikus expanziós szelep vezérli.
Munkaközeg R407C.

• Belaria® twin IR modell
opcionális hűtési funkcióval

TopTronic ® E rendszerszabályozó
környezetbarát, gazdaságos, megbízható és okos fűtést
tesz lehetővé, olyan
egyszerűen, mint
még soha.

Belaria® compact IR (7-11) — beépített technikai tárolóval
Kompakt ház horganyzott acélból
A hőhídmentes kialakítás megakadályozza a kondenzátumképződést.
A portszórt oldalsó panelek hosszú
élettartamot garantálnak.

Elektromos-kapcsolószekrény
indítási fokozattal és hőszivattyúautomatikával. A kívülről kezelhető
TopTronic ® E rendszerszabályozó környezetbarát, gazdaságos, megbízható
és okos fűtést tesz lehetővé, olyan egyszerűen, mint még soha.

Nagy felületű elpárologtató
alacsony nyomásveszteséggel

Fordulatszám-szabályozott
radiálventilátor a legújabb designnal.
Kimagaslóan halk és hatékony

Levegő kifúvás bal vagy jobb oldalon
szabadon választható

Beépített tágulási tartály
Hűtőkör
egy elektronikus expanziós szeleppel
szabályozott. Munkaközeg R410A.

Scroll-kompresszor
a legjobb hatékonyságért és a vibrációmenetes üzemért.

Technikai tároló a padlóra építve
Biztosítja a biztonságos üzemet és
csökkenti a zajkibocsátást.
• Extrém magas COP-érték
• Kompakt méretek
• 2 részből álló kivitel a könnyebb		
beszállítás érdekében

Kültéri felállításra — monoblokk hőszivattyú
fűtésre, hűtésre és HMV-készítésre
Belaria® eco / eco compact
Belaria® eco (14-18)
beltéri egysége

Belaria® eco compact
(14/230), (16/230) és (18/230)
beltéri egysége

• Remek megjelenés
• Rendkívül csendes kültéri egység
• Belaria® eco compact
		 beépített HMV-termelővel
• Gyors és egyszerű szerelhetőség
• Környezetkímélőbb, R32-es
		 hűtőközeg
• Még -28 °C-os, fagyos külső
		 hőmérsékletnél is tud fűteni
• Falra szerelhető
		 beltéri egység

Kültéri egység

Belaria® pro comfort / compact
Belaria® pro comfort (8-13)
beltéri egysége

• Formatervezett megjelenés
Belaria® pro compact
(8/100/270), (13/100/270)
beltéri egysége

• Rendkívül csendes az összehangolt
		 elemeknek köszönhetően
• Belaria® pro comfort szabadon
		 választható ivóvíztárolóval
• Belaria® pro compact beépített
HMV-tárolóval (270 l) ivóvízhez és
		 kiegészítő puffertárolóval (100 l)
		 fűtővízhez
• Beépített legionella funkció
• Propán hűtőközeg
• CleverCool űtési funkció
• TopTronic ® E szabályozó

Szabadon választható
ivóvíz tároló

Kültéri egység

Kültéri felállításra — 2-teljesítményfokozattal
a legnagyobb hatékonyságért
Belaria® dual AR (60)
2 db fordulatszám-szabályozott
axiálventilátor —
csendes üzemért és
alacsony
energia-felhasználásért.

Mikroprocesszoos vezérlés
a hőszivattyú optimális működéséhez

Időjárásálló
burkolat

2 db nagyfelületű
elpárologtató
alacsony nyomásveszteséggel csendes üzemhez

2 db Scroll-kompresszor
a magas hatásfokért
•
•
•
		

Hűtési funkció
2 db kompresszor — 2 teljesítményfokozat
TopTronic ® E szabályozó falra szerelhető kapcsolószekrényben épületen belüli szerelésre

Belaria® twin A / twin AR (17-32)
Fordulatszám-szabályozott
axiálventilátor — csendes üzemért és
az alacsony energia-felhasználásért

Időjárásálló burkolat

Nagy felületű
elpárologtató
alacsony
nyomásveszteséggel
a csendes üzemhez

•
•
•
		

Hűtési funkció
2 db kompresszor — 2 teljesítményfokozat
TopTronic ® E szabályozó falra szerelhető kapcsolószekrényben épületen belüli szerelésre

2 db elkülönített hűtőkör
R 410A munkaközeggel
dupla biztonságért

TopTronic ® E rendszerszabályozó
(falburkolatban)
környezetbarát, gazdaságos, megbízható és
okos fűtést tesz lehetővé, olyan egyszerűen,
mint még soha.

Mikroprocesszoros
vezérlés
a hőszivattyú optimális
működéséhez

Hűtőkör
R 410A típusú munkaközeggel

2 db Scroll-kompresszor
a magas hatásfokért

Belaria® a gyakorlatban —
regeneratív levegő/víz hőszivattyú kültéri telepítéshez
Belaria® compact IR (7-11)
HMV-tárolóval

Belaria® twin A/AR (17-32)
puffertárolóval és HMV-tárolóval

A hőszivattyúba beépítésre került az
összes fontos alkatrész. Az új épületek
hez és családi házak felújításához alkalmas Belaria® compact IR a környe
zeti levegő energiáját használja fűtésre
és melegvíz-készítésre.
Aktív hűtési funkcióval is rendelkezik.

A kültéri telepítés miatt nem szükséges az
épületben további helyet tervezni a hőszi
vattyúnak. Ideális új épületekhez, valamint
társasházak felújításához fűtés és meleg
vízkészítés céljából.
A Belaria® twin AR kivitel aktív hűtési funkcióval is elérhető.

HMV-tároló

Puffertároló

HMV-tároló

Belaria® dual AR (60)
UltraGas® kondenzációs gázkazánnal,
puffertárolóval és TransShare elosztórendszerrel
Rendkívül csendes a teljesítménytarto
mányában. Ideális új épületekhez, illetve kereskedelmi épületek, szállodák és
iskolák felújításához.

Az UltraGas® kondenzációs gázkazán
télen átveszi a csúcsterhelést.
A Belaria® dual AR (60) lefedi a rendszer regeneratív részét, és a beépített

aktív hűtéssel lehetővé teszi például az
irodák kellemes hőmérséklet-szabályozását.

Puffertároló

Amiben megbízhat ...

Komplett, átgondolt megoldások egy kézből

Thermotrade Kft.

A hagyományos energiahordozókra, a megújuló energiákra
vagy a kettő kombinálására alapozott, optimálisan egymásra
épülő rendszerelemekkel Ön valamennyi fűtési és szellőztetési
elképzelését megvalósíthatja.
A Hoval egy teljes technológia rendszert kínál ehhez — legyen
szó szoláros HMV-termelésről, lakásszellőztető rendszerekről.

Széleskörű támogatás tervezésnél

Ön áll a Hoval szerviz középpontjában
A Hoval fűtésrendszerének szakszerű üzembe helyezéséhez,
karbantartásához és zavarelhárításához tapasztalt szervizszolgálattal állunk rendelkezésére.
Használja ki a le hetőséget, amellyel berendezésének gazdaságos üzemelését, hosszú élettartamát biztosíthatja.
A rendszeres, professzionális karbantartással megóvhatja befektetésének élettartamát.

„Az energia megőrzése — környezetünk védelme”
A Hoval a fűtőberendezések és szellőztető rendszerek vezető
gyártójaként nemzetközi szinten ismert és elismert.
Mintegy 65 év tapasztalata minősít és ösztönöz bennünket a
szakadatlan fejlesztésekre, hogy különleges megoldásokat és
műszaki csúcstermékeket állítsunk elő, szem előtt tartava a maximális energiahatékonyságot és ezáltal a környezetvédelemet.
A Hoval az intelligens fűtő és szellőztető rendszerek egyedüli
gyártójaként több, mint 50 országba exportál.

Az Ön partnere:

Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. 1994. szeptember 15én alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar
tulajdonban van.
Fő célkitűzésünk, hogy világszínvonalú,
energiatakarékos és környezetbarát ter
mékek szállításával és az ISO 9001:2008
szabvány által meghatározott minõségi
szolgáltatással az ágazat egyik meg
határozó szerepet betöltõ vállalkozásává
fejlõdjünk.
A Hoval termékek forgalmazása jelenti
cégünk fõ bevételi forrását, amelyeket
Magyarországon kizárólagosan a Thermotrade Kft. végez.
Vállalatunk két fõ profilja a fûtés- és
szellõzéstechnika. Fűtéstechnikán belül
forgalmazzuk a Hoval kondenzációs és
hagyományos melegvíz kazánjait lakossági
és ipari méretekben. Emellett foglalkozunk
olaj- és gázégõk, valamint gõz- és forró
vízkazánok értékesítésével is.
Számos, rangos külföldi és hazai cégnél
találhatók cégünk forgalmazott termékei.

LZ Thermotrade Kft.
2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Telefon: +36 28 588 810
thermotrade@hoval.hu • www.hoval.hu
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A Hoval minden részletre kiterjedően segít Önnek és tervezőjének a legkorszerűbb és leggazdaságosabb rendszer kiválasztásában. Használja fel tudásunkat és profitáljon szakembereink
tapasztalataiból.
Érdeklődjön Hoval rendszermegoldásainkról, sokszínű lehetőségeinkről, hőtermelőink kombinálhatóságairól.
Épp a különböző technológiák intelligens kombinálhatóságával
nagymértékű megtakarítás realizálható.

